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Vallentuna kommuns föreskrifter

Utkom från trycket
den 17 april 1996

om allmänna lokala ordningsföreskrifter
Vallentuna kommun;

för

beslutade den 5 februari 1996
(§ 7).
Vallentuna kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser
om hur den allmänna ordningen i Vallentuna kommun skall upprätthållas.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte
annat anges. (Med offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4
ordningslagen avses allmänna vägar, gator, vägar, torg, parker och
andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har
upplåtits för sitt ändamål, samt andra landområden och utrymmen
inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.)
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också
kommunens föreskrifter om torghandel.
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3§
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall,
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden
jämställas med offentlig plats:
dels till allmänt begagnande upplåtna idrottsplatser, lekplatser, badplatser och campingplatser, begravningsplatser och kyrkogårdar samt, i
den mån allmänheten äger tillträde, skolgårdar samt perronger och
andra järnvä gsområden,
dels också inom tätbebyggelse belägen kvartersmark som är upplåten
till allmänt begagnande.
Lastning av varor m.m.
4§
Avlastning och uppläggning av gods och varor på offentlig plats får inte
ske på sådant sätt att skada uppstår på person eller egendom, eller så att
trafiken på platsen onödigt hindras eller störs.
Ej heller så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.
5§
Lastning, forsling, lossning och annan hantering på offentlig plats av
ämnen som kan medföra olägenhet genom damm, spill och dålig lukt
skall ske så försiktigt att sådan olägenhet undviks.
Om forsling av latrin, avfall eller annan orenlighet är stadgat i
renhållningslagen (1979:596) och renhållningsordning för Vallentuna
kommun.
Om förbud mot nedskräpning utomhus stadgas i 23 och 24 §§naturvårdslagen (1964:822).
Schaktning, grävning m.m.
6§
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning
av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete
skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänhet utsätts för minsta
möjliga
olägenhet.
Containrar
7§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas
upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med
ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
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8§
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att dess underkant
skjuter in över allmän plats på lägre höjd över marken än 2,50 meter
eller så, att någon del av markisen skjuter utanför gångbanan på lägre
höjd över marken är 4,50 meter.
Affischering
9§
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på offentlig plats eller på husväggar,
staket, träd eller liknande som vetter mot sådan plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte
heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där
rörelsen finns.
Angående uppsättande eller anbringande av skylt eller ljusanordning
inom detaljplanelagt område gäller vad som står i plan- och bygglagen,
8 kap. 3 §.
Om tillstånd att sätta upp annonstavla, reklamskylt eller dylikt utmed
allmän väg utanför detaljplanelagt område stadgas i 46 § väglagen
(1971:948) och i 22 § naturvårdslagen (1964:822).
Adressnummerskyltar
10 §
Varje bebyggd fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara
försedd med särskild, tydlig adressnummerskylt, väl synlig från gata
eller väg.
Högtalarutsändning
11 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.
Störande buller
12 §
Verksamhet som orsakar störande buller för personer på offentliga
platser, t.ex. stenkrossning, pålning, nitning och liknande får inte ske
utan polismyndighetens tillstånd.
Sprängning, fyrverkeri och skjutning med eldvapen m.m.
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13 §
Tillstånd av polismyndighet krävs för sprängning, fyrverkeri och skjutning med eldvapen inom dels områden som omfattas av detaljplan, dels
områden som omfattas av områdesbestämmelser där tätbebyggelse
råder.
Bad
14 §
Erforderlig livräddningsmateriel skall finnas tillgänglig vid särskilt
anordnade friluftsbad.
Förtäring av alkohol
15 §
Öl, starköl, vin och spritdrycker får inte förtäras, annat än i samband
med tillåten utskänkning av sådana drycker, på allmän plats inom dels
ett område i Vallentuna Centrum begränsat av Mörbyvägen, Gärdesvägen, Väsbyvägen, Industrivägen inklusive Vallentuna Gymnasium,
Åby gata och Vikingavägen, dels ett område omfattande Kvarnbadet
och Kvarnbacken (se kartbilaga).
Fordonstrafik m.m.
16 §
Fordonstrafik, moped- eller cykelåkning är ej tillåten inom kommunens
begravningsplatser och kyrkogårdar om ej särskilt tillstånd lämnats av
vederbörande kyrkliga nämnd.
Husdjur
17 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa
bestämmelserna i 18 §. Det som sägs i denna paragraf gäller inte för
ledarhund för person med funktionshinder eller hund i tjänst t.ex. inom
polisväsendet, försvarsmakten eller räddningstjänsten.
18 §
Lös hund får inte vistas på kommunens friluftsanläggningar, idrottsplatser, iordningställda motionsspår eller vandringsleder, allmän badstrand eller allmän lekplats, begravningsplatser och kyrkogårdar. Häst
får inte heller framföras på dessa platser om de ej är avsedda för
ridning.
Hund skall också hållas kopplad i park, plantering eller gång- och
cykelbana.
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Under vistelse utomhus på sådan offentlig plats som inte avses i 18 §
första och andra styckena skall hund hållas under tillsyn.
Dessutom skall särskilt iakttagas att hund som inte är kopplad är
försedd med halsband som anger ägarens namn och adress eller telefonnummer samt att hund inte förorenar park, plantering, kyrkogård,
begravningsplats eller torg.
Utomhus skall tik under löptid hållas kopplad eller inom inhägnat
område.
Om tillsyn över hundar är i övrigt stadgat i lagen om tillsyn över
hundar och katter (1943:459), jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) samt hälsoskyddslagen (1982:1080).
Ambulerande försäljning
19 §
För ambulerande försäljning krävs kommunens tillstånd.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäl jning som tar
offentligt plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och
som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen
(1993:1617).
Avgift för att använda offentlig plats
20 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt
med sådan plats som står under kommunens förvaltning har kommunen
rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
Yttrande enligt 3 kap. 2 § ordningslagen
21 §
Att avge yttrande som avses i 3 kap. 2 § ordningslagen ankommer på
kommunens tekniska nämnd.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
22 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-8 §§,
9 § första stycket, 11-16 §§ och 18-19 §§kan dömas till penningböter
enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelä gganden och
förverkande.

5

Dessa föreskrifter gäller från den dag de har kungjorts i länets författningssamling.

KOMMUNFULLMÄKTIGE I VALLENTUNA KOMMUN
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